La Mútua com alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA)
Els Enginyers Industrials col·legiats en algun Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials, d’acord a les
següents característiques i sempre en l’exercici de la professió, en el moment de l’inici de
l’activitat podran optar per donar-se d’alta de la mutualitat en lloc d’aquest Règim Especial de
Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, quan per l’activitat que desenvolupin calgui estar
afiliat al RETA, i per aquesta activitat no hagin estat donats d’alta del RETA amb anterioritat.

Marc legal
La disposició addicional divuitena i dinovena, sobre l’enquadrament dels professionals col·legiats
i l’àmbit de protecció de les mutualitats de previsió social alternatives al règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, del Reial Decret Legislatiu
8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
que derroga entre d’altres, la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, del 8 de
novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades i la disposició addicional
quaranta-sisena de la Llei 27/2011, del 8 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema dela Seguretat Social.

Prestacions i cobertures del Paquet estàndard (PN) alternatiu al RETA:

A continuació es detallen, dins de cada contingència coberta per la mutualitat, els imports mínims
assegurables de les diferents prestacions, acordats per ser alternatiu al RETA. Aquests imports
es poden augmentar si l’enginyer vol tenir un nivell de cobertura més elevat.

Cobertura de Jubilació
L'import de la prestació és el que resulti del capital constituït al Pla d’Estalvi Multinversió (PEM)
calculat en el moment en què se sol·liciti la prestació pel mutualista que, en qualsevol cas, no
podrà ser anterior als 60 anys i ha d’implicar el cessament de l’activitat per jubilació.
El capital constituït resulta de la suma de les aportacions realitzades i la seva revalorització,
d’acord a les inversions realitzades en cada moment.
L’aportació mínima a aquest pla d’estalvi pels menors de 55 anys serà de 30 € mensuals i pels
mutualistes de 55 o més anys de 41,60 € mensuals.

Defunció
Vida Temporal o Vida Inspirit*defunció:
•

Capital: 30.000 € (Cobertura fins 80 anys).

Renda d’Estudis defunció:
•

En cas de tenir fills menors de 23 anys declarats: 300 €/mes fins l’edat de 23 anys.

Pla d’Estalvi Multinversió:
•

Capital corresponent a la cobertura de defunció a la data del sinistre.

Invalidesa Permanent
•

Invalidesa Permanent Total per a la professió que l’assegurat tingui declarada a la Mútua:
Rendes d’Invalidesa:
•

•

Renda mensual: 300 €/mes durant 3 anys si l’edat de l’assegurat en el moment de
produir-se la invalidesa és inferior als 56 anys, o bé fins als 67 anys si l’edat de
l’assegurat és superior als 55 anys.

Invalidesa Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici de l’assegurat:
Vida Temporal o Vida Inspirit*Invalidesa:
•

Capital: 30.000 € (Cobertura fins els 67 anys).

Rendes d’Invalidesa:
•

Renda mensual: 300 €/mes fins l’edat de 67 anys.

Gran Dependència (Cobertura vitalícia):
•

Renda mensual vitalícia de 300 €/mes.

Renda d’Estudis Invalidesa:
•

En cas de tenir fills menors de 23 anys declarats: 300 €/mes fins l’edat de 23 anys.

Pla d’Estalvi Multinversió:
El valor de rescat corresponent a la data del sinistre, si ho sol·licita.

Incapacitat Temporal
Baixa Laboral:
•

Renda mensual amb 15 dies de franquícia: 300 €/mes (fins a 24 mensualitats i
cobertura fins els 67 anys).
Inclou la maternitat, paternitat, el risc de l’embaràs, pròtesis, i reducció de jornada
per cura de menors a càrrec.

Hospitalització (Cobertura vitalícia):
•

En cas d’estar hospitalitzat: 30 €/dia (fins 90 dies d’estància a l’any).

Despeses Quirúrgiques (Cobertura vitalícia):
•

Indemnització per despeses quirúrgiques d’acord a 1 cop el barem.

* La prestació Vida Inspirit únicament pot ser subscrita en el cas que l’assegurat tingui menys de 45 anys,

Quotes
L’import mínim de la quota del paquet de prestacions alternatives es fixa, com a mínim,en el 80%
de la quota mínima que s’hagi de satisfer amb caràcter general al RETA, en compliment de la
disposició addicional dinovena del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per el que
s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Paquet estàndard (PN): la quota mínima per a l’exercici 2020 és de 229 euros mensuals.
Al venciment de cada anualitat la quota es renovarà d’acord a les prestacions contractades
independentment del mínim que s’estableixi per a l’exercici. No obstant, cada anualitat s’establirà
aquesta quota mínima en base als requisits del primer paràgraf, havent d’actualitzar la quota per
mantenir la Mútua com sistema alternatiu al RETA, si aquesta fos inferior.

Reduccions de quotes
Els mutualistes que optin per la mutualitat per primera vegada o que no hagin estat d’alta en els
últims 2 anys (3 anys en el cas que hagin gaudit amb anterioritat de les reduccions) podran
sol·licitar les reduccions que la Seguretat Social estableixi dins la seva normativa sempre que
hagin estat regulades per la mutualitat i compleixin amb els requisits que s’especifiquin. La
reducció s’haurà de sol·licitar expressament i suposarà la reducció de les prestacions en
conseqüència a la reducció de la quota.
Les reduccions que actualment estan regulades dins la mutualitat contemplen a qualsevol
professional col·legiat que exerceixi l’enginyeria per compte propi, aquestes reduccions també
s’aplicaran a autònoms de societats laborals i de cooperatives, però no s’hi podran acollir els de
societats mercantils capitalistes. Els professionals que sol·licitin la reducció, podran accedir a la
quota reduïda d’acord als paràmetres que es defineixin en cada paquet.

Tipus de reducció

I. El següent paquet contempla les mateixes prestacions del paquet estàndard (PN), excepte la
prestació de Renda d’Estudis que no serà de contractació obligatòria.

Paquet P1 plus: (primera alta o més de 2 anys sense activitat)
Es podran inscriure a aquest paquet els homes menors de 30 anys i les dones menors de 35
anys que no hagin estat donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA o que faci més de 2
janys sense activitat (3 anys en el cas que hagin gaudit de les reduccions amb anterioritat).
La quota alternativa del P1 plus contemplarà la següent quota reduïda durant el 2020:
Mesos reducció

Quota 2020

Mutualistes

Del 1r al 12è
(primer tram)
Del 13è al 18è
(segon tram)
Del 19è al 36è
(tercer i últim tram)

60 €

Menors de 30(H)/35(D)
anys
Successiu al 1r tram
anterior
Successiu al 2n tram
anterior

115 €
160 €

Condicions
Primera alta / >2anys
No admet altes
No admet altes

Podrà contractar personal a càrrec un cop iniciada l’activitat.
II. Els següents paquets contemplen les mateixes prestacions descrites en el paquet estàndard
(PN), excepte la prestació de Renda d’Estudis que no serà de contractació obligatòria i la Vida
Temporal II o Vida Inspirit que es podrà subscriure per un mínim de 6.000 € de cobertura en lloc
dels 30.000 €.

Paquet PIN1 plus: (primera alta o més de 2 anys sense activitat)
Es podran inscriure a aquest paquet les persones de 30 anys o més que no hagin estat donats
d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA o que faci més de 2 anys sense activitat (3 anys en
el cas que hagin gaudit de les reduccions amb anterioritat).
La quota alternativa del Paquet PIN1 plus contemplarà la següent quota reduïda durant el 2020:
Mesos reducció

Quota 2020

Mutualistes

Condicions

Del 1r al 12è
(primer tram)
Del 13è al 18è
(segon tram)
Del 19è al 24è
(tercer i últim tram)

60 €

30 anys o més

Primera alta / >2anys

115 €

Successiu al 1r tram
anterior
Successiu al 2n tram
anterior

160 €

Podrà contractar personal a càrrec un cop iniciada l’activitat.

No admet altes
No admet altes

Paquet P101: (primera alta, amb pluriactivitat a jornada completa)
Es podran inscriure a aquest paquet els professionals de 30 anys o més que no hagin estat
donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA, és a dir, per la primera alta i en el cas que
estiguin en situació de pluriactivitat a jornada completa (100% d’ocupació per compte d’altre).
La quota alternativa del Paquet P101 contemplarà la següent quota reduïda durant el 2020:

Mesos reducció

Quota 2020

Mutualistes

Condicions

Del 1r al 18è
(primer tram)
Del 19è al 36è
(segon tram)

115 €

30 anys o més

Primera alta

172 €

Successiu al 1r tram
anterior

No admet altes

Paquet P51: (primera alta, amb pluriactivitat a jornada parcial)
Es podran inscriure a aquest paquet els professionals de 30 anys o més que no hagin estat
donats d’alta a la mutualitat com alternatius al RETA, és a dir per la primera alta i en el cas que
estiguin en situació de pluriactivitat a jornada parcial amb més d’un 50% d’ocupació. (Del 50% al
100% d’ocupació per compte d’altre).
La quota alternativa del Paquet P51 contemplarà la següent quota reduïda durant el 2020:
Mesos reducció

Quota 2020

Mutualistes

Condicions

Del 1r al 18è
(primer tram)
Del 19è al 36è
(segon tram)

172 €

30 anys o més

Primera alta

195 €

Successiu al 1r tram
anterior

No admet altes

Finalització del paquets reduïts
Un cop finalitzat el període de reducció, el paquet s’adaptarà en prestacions i quota al paquet
estàndard (PN) d’acord al que hi hagi establert per a l’anualitat vigent.

Excepcions de contractar prestacions

Els mutualistes entre 60 i 61 anys per accedir a la quota mínima no podran contractar o modificar
les prestacions d'Hospitalització, Despeses Quirúrgiques, ni Renda d'Estudis.
Els mutualistes entre 62 i 66 anys per accedir a la quota mínima no podran contractar o
modificar, a més de les prestacions indicades en el paràgraf anterior, la de Rendes d'Invalidesa.
Els mutualistes majors de 66 anys per accedir a la quota mínima només podran contractar o
modificar la cobertura del PEM.
Els mutualistes que iniciïn l’activitat optant per un paquet reduït no hauran de contractar la Renda
d’Estudis, un cop finalitzada la reducció caldrà que incloguin els fills menors de 23 anys a la
prestació. A més, els mutualistes que optin pels paquets PIN1 plus, P101 i P51 podran mantenir
durant el període en reducció la cobertura del Vida Temporal o Vida Inspirit en 6.000 €. En
aquests casos, no es podrà fer ampliacions d’altres cobertures fins tenir el paquet bàsic cobert.
Sempre que l’alta de la prestació o el suplement d’increment de prestació no estigui d’acord a la
política de subscripció de la mutualitat, s’excepcionarà la contractació de la prestació.
Els mutualistes que ja tinguin subscrits 300 €/mes de la garantia de Renda d’Invalidesa Especial
(cobertura fins als 65 anys) i que per tant no tinguin subscrits 300 €/mes d’Invalidesa Permanent
Total per a la professió podran mantenir aquestes prestacions sense necessitat de contractar la
nova cobertura.

Termini per optar per la mutualitat com alternativa al RETA
Qualsevol quina sigui l’opció escollida, RETA o Mútua, aquesta s’ha d’exercir amb anterioritat a
l’inici de l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Si no s’ha manifestat
expressament la decisió abans d’iniciar l’activitat, l’Administració pública entén que s’han acollit
al RETA i podrà reclamar les quotes endarrerides amb els recàrrecs corresponents.

Impagament de quotes
L’impagament de quotes, que d’acord al Reglament de prestacions, comporti la baixa de
prestacions, implica la baixa del sistema alternatiu al RETA i per tant, d’acord a la normativa, la
inclusió al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

